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Velikonoce 2018                                                               číslo 33 

  

Ostatky 2018  

 

V neděli 11. 2. 2018 prošel obcí za nádherného počasí a hojné účasti masek 

maškarní průvod, při kterém jste do kasičky přispěli částkou 5 540,- Kč. 

Darované peníze budou opět použity na podporu plánovaných aktivit v obci, 

jako je Sběr odpadků, Den matek, Den dětí, nákup svíček na Betlémské světlo 

atd.  

Obecní úřad děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do ostatkového průvodu. 

 

 

NAŠE VESNICE 
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Sběr odpadků  

Sběr odpadků se uskuteční za příznivého počasí v pátek 23. března 2018 

v 17:00. Uklidíme okolí obce a přivítáme tak letošní jaro. Sraz u Obecního 

úřadu.  

Velikonoční dílna  

Malování vajíček voskem a pletení pomlázek  

V neděli 25. března 2018 v 15:00 v hospodě „U Koupaliště“   

S sebou vyfouknutá vejce, pastelku nebo tužku, hliníkovou lžíci    

a bramboru, pro děti aromalampu a materiál na pomlázku 

(vrbové proutí…)  

Pálení čarodějnic  

Dne 30. dubna 2018 zveme všechny malé i velké k posezení u ohně za místní 

hospodou. Doufáme, že tak jako každý rok nebude chybět přehlídka čarodějnic 

od našich dětí. Jste srdečně zváni.  

Den matek  

Pro naše milé maminky, babičky a prababičky připravíme 13. května 2018        

v 14:00 příjemné posezení u kávy v místní hospodě. O program se opět postarají 

děti. Srdečně Vás všechny zveme.  

Den dětí  

Zábavné odpoledne plné her přichystáme pro děti v neděli 3. června 2018          

v 14:00 před místní hospodou. Připravena bude nejen spousta úkolů a soutěží, 

ale i drobné odměny a malé občerstvení. Zveme nejen děti všech věkových 

kategorií, ale i rodiče a prarodiče.  

Velkoobjemový odpad 

 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn od 23. do 25. března 2018       

u Obecního úřadu. 

Patří sem:  

 starý nábytek 
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 koberce, linoleum 

 umyvadla, toalety 

 kuchyňské linky 

 silon, koženka, kožešiny, kabáty 

 velké plastové hračky 

 plastové kbelíky (kýble) a dětské vaničky 

 nafukovací bazény 

 pláště od kol  atd.  

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů  

 

Proběhne ve středu 16. května 2018 od 16.00 do 16.30 u Obecního úřadu. 

   textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami 

   olej 

   barvy 

   lepidla 

   pesticidy 

   kyseliny 

   rozpouštědla a pod. 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu a psy  

 

Poplatek za komunální odpad za rok 2018 je stanoven OZV č. 3/2012 ve výši 

450,-Kč/osoba a 450,-Kč/rekreační objekt. 

Poplatek za psy je 50,- Kč za prvního psa, 60,-Kč za druhého a každého dalšího 

psa. Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 2018.  

Forma úhrady poplatků: 

 hotově na Obecním úřadě Lubě, případně na pokladně obce u p. Koupé 

 převodem z účtu - číslo účtu obce: 156648989/0300, 

pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři 

číslo evidenční 

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, počet psů 

 

Dle OZV č. 3/2012  jsou od poplatku osvobozeni:  

a) fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt, ale v místě trvalého 

pobytu se prokazatelně nezdržuje po dobu nejméně 6 měsíců a zároveň její 

pobyt není znám nebo uhradila poplatek za komunální odpad jiné obci  
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b) fyzická osoba ve výkonu trestu odnětí svobody  

c) fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt a která se po dobu delší 

než 6 měsíců nepřetržitě zdržuje v zahraničí  

d) fyzická osoba, která má úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

obce, to je na Obecním úřadě Lubě, Lubě č.p. 15, PSČ 679 21  

e) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba na území 

obce Lubě a zároveň je poplatník podle čl. 2, odst.1 písm. a) OZV č. 3/2012 

f) fyzická osoba, která pobývá déle než 6 měsíců v zařízení pro dlouhodobou 

sociální a zdravotní péči  

g) fyzická osoba podle čl. 2 odst.1 písm. a) bod 2, 3 a 4 OZV č. 3/2012, která 

pobývá v obci po dobu kratší než 6 měsíců.  

 

Na rok 2018 byl podepsán dodatek smlouvy s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s., 

došlo k navýšení ceny u komunálního odpadu o 29,-Kč na občana. Navýšení 

ceny se nepromítne do poplatku za svoz a třídění odpadů pro občany. Navíc 

pravidelně 1x měsíčně proběhne odvoz starého papíru. V obci Lubě je celoročně 

přístupné sběrné místo pro tříděný odpad u Obecního úřadu.  

Sběrné místo obsahuje: 

 kontejner na sklo směs, svoz první sudou středu v měsíci, zvon se odváží 

dle naplnění 

 kontejner na plasty,  svoz 1 x 14 dnů a vozí se vždy v sudý čtvrtek 

odpoledne 

 kontejner na papír, svoz 1x za měsíc, první sudé pondělí 

Obec uvažuje o zřízení nového sběrného místa v prostoru u autobusové 

zastávky.  

V roce 2017 občané vyprodukovali 28,6 t směsného komunálního odpadu, 

oproti roku 2016 došlo k nárůstu 331 kg. Žádáme občany, aby více využívali 

možnosti třídit odpad. V rámci dotovaného projektu obec zakoupí pro 

domácnosti tašky na tříděný odpad. Bude zakoupeno 40 ks sad tašek. Cena jedné 

sady tašek se pohybuje v hodnotě 50,-Kč. Domácnosti obdrží sadu ZDARMA.  

 

PROSÍM VYUŽÍVEJTE MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ ODPADU. 

 

 

 



 

5 
 

Tříkrálová sbírka 

Dne 7. ledna 2018 proběhla v obci Tříkrálová sbírka, celkem bylo vybráno 

7 456,- Kč. Děkujeme všem dárcům a koledníkům za pomoc při 

organizování letošní Tříkrálové sbírky.  

 

Poděkování 

Děkujeme panu Miroslavu Hniličkovi za zajištění a částečnou úhradu besedy o 

medu s přednášejícím Bc. Michalem Počuchem ze Skaličky. Beseda měla 

kladné ohlasy.  

 

Samovýroba dřeva a brigády  

 

Obec Lubě prodává palivové dřevo z listnatých i jehličnatých stromů. Dřevo je 

možné získat samovýrobou nebo zakoupit již zpracované. Ceny de ceníku nebo 

dohodou podle konkrétní situace.  

 

I pro letošní rok hledáme brigádníky na práci v lese. A to na odklízení klestu, 

jarní sázení, v létě obžínání a natírání proti okusu na podzim. Informace              

u D. Zhořové.  

 

Brigády na obci 

 

Obec hledá brigádníky na sezónní práce na obci. Nabízí odměnu 100,-

Kč/hodina. Případní zájemci se mohou přihlásit u některého ze členů 

Zastupitelstva.  

 

Hasičská výzbroj 

 

 Občané mají možnost si odkoupit vyřazenou hasičskou výstroj. Blůza a kalhoty 

1500,-Kč, boty 2500,-Kč. 

 

Knihovna  

 

Výpůjční doba knihovny je v úterý od 18.00 do 19.00. V knihovně je 

registrováno celkem 24 uživatelů, v loňském roce bylo vypůjčeno celkem 229 
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knih.  Od jiných knihoven bylo vypůjčeno 290 knih. Podrobnější informace 

naleznete na webu knihovny - http://www.lube.knihovna.cz/. Finanční podpora 

knihovny bude v letošním roce stejná jako v minulých letech. Obci byla předána 

zpráva o činnosti knihovny.  

 

Informační služba SMS  

 

Na webových stránkách obce je spuštěna služba - Informační SMS. Zde se 

můžete zdarma registrovat a přihlásit se k odběru informací o změnách 

ordinační doby lékařů, přerušení dodávky elektrické energie a vody, kulturních   

a společenských akci a informací z Obecního úřadu. Informace, které jsou 

hlášeny obecním rozhlasem, vám budou chodit formou SMS na mobilní telefon.  

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 

 

V úterý 10. dubna 2018 v budově Základní školy Černá Hora, příspěvková 

organizace proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 

zápis do 1. ročníku ZŠ.   

  

Obec Lubě pracuje na pořízení nového územního plánu obce.  

 

Současný Územní plán obce Lubě byl schválen 21. 9. 2005. Územní plány obcí 

a územní plány sídelních útvarů schválené před 1. lednem 2007 pozbydou dle § 

188 Stavebního zákona po 31. prosinci 2020 své platnosti. S ohledem na 

skutečnost Zastupitelstvo obce Lubě schválilo na svém zasedání dne 11. 7. 2016 

pořízení nového Územního plánu.  

Veřejné projednání návrhu ÚP obce Lubě se uskuteční v úterý                          

10. 4. 2018 v 16.30 v budově Obecního úřadu v obci Lubě, za účasti 

zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing. arch. 

Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad. 

S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit na oddělení územního 

plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko Náměstí 

Republiky 1, Blansko, na Obecním úřadu Lubě, na webových stránkách obce 

Lubě a města Blanska 

 https://lube.webnode.cz/uredni-deska/  

 https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581992. 

 

http://www.lube.knihovna.cz/


 

7 
 

Plán činnosti Zastupitelstva na rok 2018: 

 

 oprava tarasu u č. p. 12 a č. p. 11 

 péče o sportovní zařízení a drobné opravy na majetku obce 

 úprava a pravidelná péče o obecní pozemky a zeleň v obci 

 práce v lese - zajištění dotací, výsadba, pěstební činnost, těžební činnost 

 finanční podpora knihovny, sportovních a kulturních akcí v rámci obce 

 úprava obrub u místních komunikací 

 příprava projektů pro další roky 

 úprava kapličky a oprava kříže p.č. 88 

 rozšíření cest k rodinným domům 

 úprava úložného prostoru za Obecním úřadem 

 tvorba Územního plánu obce Lubě 

 odvlhčení Obecního úřadu a skladu 

 úprava požární nádrže 

 Rozšíření nádob na tříděný odpad 

 Úprava kanálu – za horou 

 

Programová dotace na vývoz domovní jímky a ČOV 

 

Na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV schválila obec v únoru 

programovou dotaci pro rok 2018.  

Pravidla pro poskytnutí dotace:  

Poskytnutá programová dotace se stanoví maximálně na výši 500,-Kč jedenkrát 

ročně na rodinný nebo rekreační dům. Příjemce předloží originál dokladu o 

odvozu splaškové vody, včetně stočného. Kopie originálu bude přiložena jako 

příloha č. 1 ke smlouvě. Pokud částka na dokladu nedosáhne hodnoty 500,-Kč, 

bude dotace snížena na částku uvedenou na dokladu. Příjemce musí být vlastník, 

alespoň části rodinného nebo rekreačního domu v obci Lubě. Peněžní prostředky 

budou proplaceny hotově na pokladně obce Lubě. Podrobnější informace 

najdete na webu obce.  

 

Žádosti o dotace 

Byla podána žádost o dotaci z prostředků Jmk – Dotační program - Program 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018, podprogram  - podpora 

rozvoje venkova JMK 2018 DT 1, výstavba, obnova a údržba venkovského 

zástavby a občanské vybavenosti – Oprava Obecního úřadu. Cílem je snížení 



 

8 
 

vlhkosti ve zdivu a vnitřním prostoru Obecního úřadu, tak aby nedocházelo 

k výskytu plísní na omítkách. Dojde k odizolování zdiva Obecního úřadu            

a přilehlé budovy, včetně svedení povrchové vody do kanalizace a následné 

úpravě povrchu. Budou provedeny i drobné opravy ve vnitřních prostorech.  

Předpokládané výdaje v roce 2018 – 203 572,-Kč. Požadovaná dotace 101 000,-

Kč.  

Současně byla podána žádost o dotaci z prostředků Jmk – Dotační program – 

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018 – 

Oprava kaple Narození Panny Marie v roce 2018.  Předpokládané výdaje v roce 

2018 – 105 379,-Kč. Požadovaná dotace 50 000,- Kč. Bude upraven vstup do 

kaple, místo betonové zídky budou použity přímé betonové schody s tryskaným 

povrchem od firmy PRESBETON. Jako dlažba bude použit materiál od stejné 

firmy typ Kastela v barvě šedá, bílá černá. Sokl a dva schody u vstupu budou 

obloženy božanovským pískovcem, smlouva o dílo již byla podepsaná 

v červenci 2017 s kamenickou firmou. 

Byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2018 na Ministerstvo 

pro místní rozvoj, DT 5 Podpora obnovy místních komunikací, jedná se o 

komunikaci p.č. 25/1, dle pasportu komunikací – 1c. V případě získání dotace 

obec počítá s výměnou obrub u komunikace.  

 

 

Bezpečnost občanů 

Obec Lubě se zapojila do projektu Sdružení místních samospráv s možností 

umístění zásobníku – tubusu s reflexními prvky. Tubus je nainstalován na 

značce „Konec obce“ k Žernovníku. Chodci si mohou z tubusu libovolně 

odebírat samolepící reflexní terčíky se znakem obce Lubě. Terčík je určen k 

nalepení na oděv, tašku, batoh atd. V rámci akce obec obdržela tubus a 500 ks 

terčíků ZDARMA.  

 

 

Smlouvy podepsané obcí 

Pan Ing. Petr Kašparec  - spol. ATOMO Projekt, s.r.o. daroval obci finanční 

částku ve výši 10 000,- Kč pro potřeby obce. Obec děkuje.  

Společnost Quantum, a. s., podepsala smlouvu o pronájmu reklamní plochy na 

částku 1 500,-Kč. 
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Byla podepsána smlouva o dílo s firmou  DEAS spol.s.r.o, Boskovice na Opravu 

komunikace u Obecního úřadu, parcela č.  143/1.  Bude zde provedena výměna 

silničních obrub a zpevnění břehu železobetonovým pásem. Cena díla byla 

nabídnuta v hodnotě 399 716,-Kč s DPH. 

 

S Jihomoravským krajem byla podepsaná darovací smlouva. JmK daroval do 

majetku obce pozemky parc. č. 6/13 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 22 

m
2
 a parc. č. 6/14 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 5 m

2
, jedná se o 

chodník u Novotných a Zvěřinových.         

Obec odprodala pozemek na základě kupní smlouvy p.č.143/2 ostatní plocha,  o 

výměře 93m
2
 soukromé osobě. Jedná se o parcelu, která bude součástí přístupu 

k rodinnému domu.           

Byla podepsaná smlouva o dílo na zakázku „Oprava Obecního úřadu Lubě“ 

s Ing. Erikem Homolkou, Lipůvka v rozpočtované ceně 158 578,- Kč. 

 

Byla podepsána smlouva o dílo na zakázku „Úprava komunikace za Obecním 

úřadem Lubě“ s Ing. Erikem Homolkou, rozpočtované ceně 321 420,- Kč.   

Práce již započaly.  

  

Zastupitelstvo řeší 

 Bylo jednáno s Lesy ČR, s.p. o ozdravném řezu vrby u splavu 

 Lesy ČR, s.p. pokračují v  prořezu porostu kolem toku Lubě po soutok 

s Malolhotským potokem. Jedná se o pokácení nevhodných, poškozených a 

jinak nevyhovujících stromů. Práci provádí firma Benspra  servis s.r.o., 

Svatobořice.  

 Datum pouťové slavnosti vychází na neděli 9. 9. 2018, pouťová zábava 

bude v sobotu 8. 9. 2018 s hudebním doprovodem skupiny Malá kapela 

z Tišnova jako v minulém roce.  

 Požární nádrž stále propouští vodu, hledáme řešení pro sjednání nápravy. 

 Čistění kanálů proběhne dle možností v jarních měsících, je objednaná mříž 

na kanál Za horu. 

 Obec musí mít na svém pozemku veřejný telefonní automat z důvodu 

rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Odstranění veřejného 

telefonního automatu tedy záleží na kvalitě pokrytí signálem GSM, což 

obec Lubě nemá.  
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 GDPR –  ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, kterého je 

obec členem,  byla objednána služba na zajištění agendy Obecního úřadu 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 Obec má zájem o odkup části pozemku p.č. 209 a 208/1.  

 Majitelé pozemků paní Z. Prokešová a pan O. Švanda upozornili obec  na 

nepovolenou skládku na jejich pozemku Za horou.  Žádají občany Lubě o 

ukončení ukládání jakéhokoliv odpadu v lokalitě.  

 Je provedena revize elektroinstalace v klubovně, bude zde zakoupena nová 

lednička. 

 

Hospodaření obce 

 

Dne 13. 2. 2018 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce ze strany 

Jihomoravského krajského úřadu. Při přezkoumání hospodaření obce Lubě za 

rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná 

rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v 

budoucnosti.  

 

 

Rozpočet na rok 2018  

 

Příjmy rozpočet v tis. Kč 

Daň z příjmu fyz. osob 270,00 

Daň z příjmu podnikatelé 7,00 

Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou 25,00 

Daň z příjmu právnické osoby 270,00 

Daň z příjmu právnické osoby za obec 3,10 

Daň z přidané hodnoty 550,00 

Poplatek za komunální odpad 48,00 

Poplatek ze psů 0,70 

Poplatek za vjezd do vybraných míst 5,00 

Správní poplatky 0,50 

Daň z hazardních her 5,00 

Daň z nemovitostí 110,00 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
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Neinv. přijaté transfery  26,20 

Neinves. dotace ze SR 60,90 

Podpora ostatních produkčních činností 50,00 

Ostatní tělovýchovná činnost 1,00 

Vnitřní obchod 4,00 

Zájmová činnost v kultuře 6,00 

Místní správa 10,60 

Využívání kom.odpadů 7,00 

Příjmy z fin. operací 15,00 

stav BÚ 1 819,00 

Celkem příjmy 3 294,00 

            

Výdaje  rozpočet v tis. Kč  

Ostatní zálež. lesního hospodářství 70,00 

Ostatní záležitosti les.hosp.  2,00 

Vnitřní obchod 35,00 

Silnice 1300,00 

Ostatní komunikace-chodníky 10,00 

Dopravní obslužnost 4,800 

Pitná voda 30,00 

Odpadní vody a kanalizace 5,00 

Knihovna 12,00 

Ostatní záležitosti kultury - kronika 3,00 

Pořízení a obnova  místního kult. povědomí 120,00 

Rozhlas a televize 2,00 

Kulturní domy a střediska 10,00 

Kultura ostatní SPOZ + kniha + oslavy 5,00 

Tělovýchovná činnost 10,00 

Volný čas 25,00 

Veřejné osvětlení 27,00 

Územní plán 40,00 

Komunální služby 10,00 

Sběr nebezp. odpadů 12,00 

Sběr a svoz komunálního odp. 55,00 

Sběr a svoz ostatních odpadů 10,00 
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Veřejná zeleň 40,00 

Ochrana obyvatelstva 5,00 

Sbory dobrovolných hasičů 20,00 

Zastupitelstva obcí 271,00 

Volby prezidenta ČR 26,20 

Místní správa - OÚ 570,00 

Obecné a výdaje z fin. operací 5,00 

Pojištění funkčně nespec, 6,00 

Ostatní finanční operace 3,10 

Finanční vypořádání minulých let 10,50 

rezervy 539,40 

Celkem výdaje 3294,00 

 

Důležité informace pro občany 

Úřední hodiny na Obecním úřadě byly stanoveny takto: 

první pondělí v měsíci 18.30 – 19.30 

ostatní týdny v měsíci každou středu 19.00 – 20.00 

Zasedání Zastupitelstva obce Lubě se zpravidla konají první pondělí v měsíci od 

19.30 na Obecním úřadě. Termín zasedání Zastupitelstva je vždy oznámen na 

úřední desce, včetně programu.                                   

webové stránky obce – elektronická úřední deska:  

www.lube.webnode.cz,                                  e-mail obce: ou.lube@seznam.cz              

Vydává Obecní úřad Lubě. Výtisk je neprodejný. 

Redakční rada: Mgr. Jana Formánková, Bc. Dagmar Zhořová, Libuše Koupá, 

Lucie Kašparcová, DiS., Ing. Jan Pařízek, Petr Filka, Zdeněk Baláč 
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